
Van het aardgas af – hoe moet dat nu? 

Loenen, 18 April 2018 

Informatie avond voor inwoners van Loenen 
 

Loenen Energie Neutraal 
 



19.30 u Welkom      Wethouder Sandmann (videoboodschap) 

19.35 u Opening en introductie    Nynke Draisma 

19.50 u Van het aardgas af: technische mogelijkheden André Zeijseink 

20.30 u Regelingen LEN     Jeroen Scholten 

20.40 u In gesprek     Nynke Draisma 

21.30 u Afsluiting      Nynke Draisma 

 

Programma 
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Introductie  Loenen Energie Neutraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.loenenenergie.nl 

 

2 Opening & Introductie 
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Ambitie 

• Fase 1 (2013-2015): bewustwordingsfase en 
oogsten laaghangend fruit 

• Fase 2 (2015-2025): verdere uitbouw, waarbij nog 
geleund wordt op fossiele brandstoffen en het 
centrale systeem 

• Fase 3 (2025-2050): overgang van Trias Energetica 
naar Duo Energetica en volledige duurzaamheid 

 

 

√ 

 

x 

http://www.loenenenergie.nl/


Isolatie 

Behaalde resultaten 2014-2017:  
Ca. 1 mln. euro geïnvesteerd in ca. 150 projecten met 
burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen 
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Zonnepanelen 

 

Overige 
25% 70% 5% 



Besparingen & duurzame stroom opgewekt 
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Hoeveel ton CO2 stoot uw huishouden uit per jaar? 

Kort intermezzo 
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Gas/elektriciteitsverbruik  

gemiddeld per huis/jaar 

• 3.500 kWh 

• 1.500 m3 gas 

 

 Ca. 6.000 kg CO2 (6 ton) 

 € 1.700 (€ 140 pm) 

 

 

 

 

Gas/elektriciteitsverbruik 

Totaal Loenen/jaar 

• 4.500.000 kWh 

• 2.500.000 m3 gas 

 

Ca. 10.000.000 kg CO2 (10.000 ton) 

€ 2.500.000 
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Nederland gaat van het gas af 
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CO2 uitstoot verminderen 

Waarom gaat Nederland van  
het aardgas af? 
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Aardbevingen Groningen We willen niet importeren 

 

 

Wat gaat de 
aardgasprijs doen? 



Kort intermezzo:  
Er is geen aardgas meer – wat gaat u het  

ergste missen? 
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75% 

22% 
3% 

% gasverbruik per huishouden 

Verwarming Warm water Koken



Energietransitie is vaker voorgekomen in 
Nederland 
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1500 - > 
1900 – 1970 
Steenkool  

Limburg Hout, turf & olie 

1959 
Ontdekking aardgasveld 

Slochteren 

1965 
Nederland stapt over 

naar aardgas  

2017 - 2050 
Huidige energie 

transitie 

Wind 
Zon 
Aardwarmte 
Groengas 
Etc. 

2050 
Nederland ’stookt’ 
Volledig duurzaam  



 

 

André Zeijseink – voorzitter Loenen Energie Neutraal 

 

 

3 Van het aardgas af:  
technische mogeljikheden  
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Eerste stap: 
Energievraag beperken/zelf opwekken 
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Gebruik natuurlijke momenten 
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Alternatieve bronnen  
voor aardgas toepassingen 
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Mogelijke bronnen 

• Zon (E en W) 

• Wind (E) 

• Biomassa (E, G, W) 

• Waterkracht (E) 

• Geothermie (W, evt. E) 

 

 Via duurzame elektriciteit naar 
waterstof 

 

 

Toepassingen 

• Ruimteverwarming 

• Tapwaterverwarming 

• Koken 

E = Elektriciteit, W = Warmte, G = Gas 



Wat hebben we momenteel? 
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• Koken op aardgas of elektrisch 

• (HR-combi) ketel voor verwarming en warm tap water (28 – 42 kW) 
• Met 28 kW maak je 8 liter warm water van 60 ˚C per minuut 

 

• Gasnet levert ca. 80% van de energie 
• 1 m3 gas is ca 10 kWh 

 

• Tot -17 ˚C iedere woning tot 20 ˚C te verwarmen 

Gasnet 

Elektriciteitsnet 

1.500 m3 aardgas /jr 

3.500 kWh elektr /jr 



Wat zijn de (hoofd-)alternatieven? 
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• Gasnet bio-/groengas in ketels  

 

 

 

• Warmtenet 

 

 

 

• All-electric 

(80% van woningen) 

(20% van woningen) 

(studie CE Delft) 



1 All-Electric 
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• Elektrisch koken 

• Gas eruit, verwarmen met warmtepomp 

• Elektriciteitsnet levert alle energie 

• Tot -10 ˚C iedere woning tot 20 ˚C te verwarmen 

plus 3.000-9.000 kWh, afhankelijk isolatie! 

Gasnet 

Elektriciteitsnet 

1.500 m3 aardgas /jr 

3.500 kWh elektr /jr 

x 



• Warmtepomp geeft veel lagere temperatuur dan ketel 

• De radiatoren leveren dan veel minder warmte (< 40%) 

• Radiatoren daarom vervangen door ventilatorconvectoren/ grotere 
radiatoren of vloer- of wandverwarming 

• Minimaliseren warmteverlies 

 Goede isolatie & kierdicht 

 Actieve ventilatie 

 

 

Aanpassingen woning 
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• Woning heel goed en zorgvuldig isoleren, ventileren en kierdicht maken 

• Lage temperatuur verwarming noodzakelijk 

• Maatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor bewoners 

• Vergt hoge investering 

• Elektriciteitsnet moet worden verzwaard bij grootschalige toepassing van warmtepomp 

• Deze kosten nu gesocialiseerd over alle inwoners. Vraag hoe dit wordt bij grootschalige toepassing 

• Aparte elektriciteit centrale om piekvermogen (als het buiten heel koud is) te leveren. Nu vooral 
kolencentrales. In toekomst duurzaam opwekken 

 

Aandachtspunten 
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2 Warmtenet (groot of klein) 
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 “CV-ketel” op afstand. Warmtenet in de straat naar de woningen, in 
woning afleverset voor afgeven warmte 



Warmtenet 

Stichting Loenen Energie Neutraal 

• Woning aansluiten op warmtenet 

• Elektrisch koken 

• Afgifte set voor verwarming en warm water (CW3 t/m CW6) 

 

Voordeel 

• Geen aanpassingen (isolatie, radiatoren) in de woning nodig 

 

Randvoorwaarde 

• Duurzame warmte 

• Restwarmte in de buurt 
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Aansluiting woning 
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• Zijn er geschikte duurzame warmtebronnen in de buurt? 

• Aanleg warmtenet is kostbaar, vooral bij lage bebouwingsdichtheid! 

• Wat zijn de kosten om de individuele woning aan te sluiten? 

• Is er voldoende ruimte in de straat om het net aan te leggen 
 Zijn er grote afnemers die eerst kunnen worden aangesloten? 

 Hoe zorg je dat iedereen aansluit, ook individuele bewoners? 

 Hoe ga je om met woningen die niet mee willen doen (net nieuwe ketel, tegenzin tegen collectief, …) 

• Welke aanpassingen zijn nodig in de woning? 

• Hoe borg je dat de warmte niet steeds duurder wordt? 

 

Aandachtspunten 

Stichting Loenen Energie Neutraal 27 



Samenvattend 1 en 2 
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1 All-electric 
• Grote impact voor de bewoner 

• Elektriciteitsnet in de wijk verzwaren; forse meerkosten * 

• Aparte elektriciteit centrale voor piekvermogen 

• Hoge deelname nodig om betaalbaar te houden 

 

2 Warmtenet 
• Geen grote aanpassingen in woning 

• Energieverbruik blijft hoog; extra kosten voor duurzame warmte 

• Nieuwe infrastructuur, forse investering per woning 

• (Bijna) iedereen moet meedoen 

 * Rapport De systeemkosten van warmte voor woningen, Ecofys, 2015 



Wat nu? Anders denken? 
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Warmtenet 

• Met name voor hoogbouw, vervanging 
collectieve ketels 

 

 

Hybride warmtepomp en ketels op groen gas 

• Huidige netten houden 

• Warmtepomp voor basis warmtevraag 

• Groen gas voor piek warmte 
(80% van woningen) 

(20% van woningen) 

(80% van warmte met 
elektrische warmtepomp) 

(20% van warmte met 
groen gas in ketel) 



3 Hybride warmtepomp 
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• Keuze koken op aardgas of elektrisch 

• Warmtepomp voor basis warmte 

• (HR-combi) ketel voor piek warmte en warm water (28 – 42 kW) 

• 50 – 90% minder aardgas gebruik, 20-30% meer elektriciteit 
 

• Geen aanpassingen in woning nodig 

• Tot -17 ˚C iedere woning tot 20 ˚C te verwarmen 

- 50 tot 90% 

+20 tot 30% 



 Een warmtepomp naast iedere ketel (hybride WP) 

• Redelijk goedkoop ( € 3.000 – 4.500 incl. subsidie) en toch grote reductie 

• Warmtepomp groot deel van het jaar toepassen 

• Ketel springt bij als het buiten (echt) koud is of je langer wil douchen 

• Radiator niet of beperkt aanpassen 

• In eigen tempo maatregelen in de woning nemen 

• Behalve energie besparen ook koeling mogelijk 

• Verbetering van je energielabel met 1 of 2 labelstappen 

 

 Zonnepanelen:  maximaal toepassen 

 

 Geleidelijk aardgas vervangen door biogas of groen gas of waterstof (uit biomassa en “Power to gas”) 

Combineren van alternatieven 
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4 Biomassa 

Houtkachel 

Sfeer 

Geen elektriciteit nodig 

 

Laag rendement 

Comfort (“gesleep met hout”) 

Hoge uitstoot fijnstof 

Maatregelen overheid? 

 

 

 

 

Pelletkachel 

Zeer hoog rendement 

Lage uitstoot fijnstof (“geen rook”) 

Meer comfort 

Makkelijke installatie 

Rendabeler 

 

Elektriciteit nodig 
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Wat gaan de prijzen 
doen als de vraag 

stijgt? 



Technische oplossingsrichtingen  
voor Loenen 
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Technische oplossingen 

Individueel/Collectief I of C C C I/C I 
  

Functie ↓ 

All electric  

(LT) 

Duurzame Warmte 

(LT) 

Duurzame Warmte 

(HT) 

Groengas/waterstof Biomassa 

Warmte Warmtepomp: 

• Lucht 

•  Grond 

• Water 

Warmte net Warmtenet Standaard CV,  

Hybride WP, 

Micro-warmtekracht, 

Brandstofcel 

 

Hout/pelletkachel 

Tapwater E boiler E boiler Warmtenet Gas Hout/pelletkachel/  

E boiler 

Koken E (diversen) E (diversen) E (diversen) Gas E (diversen) 

Voorkeuropties, ervan 
uitgaande dat collectieve 
warmte niet haalbaar is? 

LT= Lage Temperatuur (max 50°C), HT = Hoge Temperatuut  (90°C) 



Kort intermezzo: Wie is het? 
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Energiemaatregel 
% 

Subsidie  
%  

Bijdrage LEF  
€/m2 

Subsidie 
€/m2 

Bijdrage LEN 
Terugbetalings-

termijnen 
            

Zonnepanelen 37,0% 32,5%     5 
            

Isolatie  (max.) 37,0% 30,0%       
• Dak binnenuit      €          21   €                17  3 
• Dak buitenaf sandwich      €          54   €                44  5 
• Dak buitenaf schuim/parel      €          43   €                35  5 
• Glas      €          62   €                50  5 
• Muur      €             5   €                  4  3 
• Vloer      €          10   €                  8  3 

• Vloer (zelf uitvoeren)      €             7   €                  5  3 
• Voorzetwanden      €          37   €                30  3 

• Op maat 37,0% 30,0%     3 
          

WTW systeem 37,0% 30,0%     3 

 Warmte pomp 37,0%  30,0%       5 

LED Verlichting (voorlopig) 37,0% 30,0%     3 

4 Beschikbare subsidieregelingen LEN 

Afspraken bijdrage LEF:  
 50% van jaarlijkse 

financiële besparing op 
energie/elektriciteits- 
rekening 

 Zonnepanelen ca. 13% op 
investeringsbedrag = 6,5% 

 Isolatie ca. 20% op 
investeringsbedrag = 10% 



Voorbeeld Isolatie 
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Let op: Aan berekening kan geen rechten worden ontleend, bovengenoemde bedragen zijn indicatief en gaan uit 
van de huidige regelgeving. Investering en werkelijk rendement verschillen per huis/installatie 
 

Rekenvoorbeeld 

Investering spouwmuur (incl. BTW)  €     1.100  

m2 spouwmuur 90 

Subsidie LEN (max 37%)  €       407   €    450  m2 regeling LEN 

U betaalt bij installatie  €       693  

Bijdrage LEF t/m 2020 (30%)  €       330  

Voordeel (7% = gift)  €          77  

Jaarlijkse terugbetaling LEF =  
€   330,00 /3 jaar = €  110,00 

Verwachte terugverdientijd 3-4 jaar 
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Voorbeeld Warmtepompen 
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Let op: Aan berekening kan geen rechten worden ontleend, bovengenoemde bedragen zijn indicatief 
en gaan uit van de  huidige regelgeving. Investering en werkelijk rendement verschillen per 
huis/installatie 
 

Rekenvoorbeeld 

Investering (incl. BTW)  €   5.000,00  

Subsidie RVO  €  - 1.500,00 

Subsidie LEN (37% over 3.500)  €  - 1.295,00  

U betaalt bij installatie  €    2.205,00  

Bijdrage LEF t/m 2022 (30% van 3.500)  €    1.050,00  

Voordeel  €    1.745,00  

 waarvan subsidie gift LEF (4,5%)  €      245,00  
Jaarlijkse terugbetaling LEF =  
€   1.050,00 /5 jaar = €  210,00 

Verwachte terugverdientijd 6-7 jaar 
Stichting Loenen Energie Neutraal 
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Proces van subsidieverlening 

In 8 stappen naar subsidie   
1. Aanmelden via ons aanmeldingsformulier op www.loenenenergie.nl 
2. Offerte opvragen  bij één of meerdere leveranciers regio Apeldoorn-Brummen 
3. Indienen definitieve offerte bij LEN (via de email) 
4. Subsidievoorstel en subsidievoorwaarden van LEN 
5. Bent u akkoord? Een  getekend subsidievoorstel retour naar LEN 
6. Opdrachtverlening aan leverancier  
7. Na oplevering : factuur en foto’s als bewijs sturen naar LEN 
8. Subsidie uitkering na ontvangst factuur/foto’s 
 
 Let op: lees randvoorwaarden op de website 
 U betaalt zelf de leverancier 
 Jaarlijkse incasso aan LEF (over periode van 3 of 5 jaar) 

Stichting Loenen Energie Neutraal 

http://www.loenenenergie.nl/contactformulier-1.html
http://www.loenenenergie.nl/


• Welke oplossing past bij u en/of bij het dorp? 

• Waar liggen drempels? 

• Wat vindt u belangrijk?  Waar ziet u kansen?  

• Wat wilt u (al) doen? Wat heeft u nodig? 

 

 

5 In gesprek 
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 Bewonerspanel: 

• Voor hele dorp? 

• Per straat/wijk? 

 

 Panel in overleg met alle stakeholders: 

• Zoeken naar gezamenlijke belangen (samen 
optrekken) 

• Afstemming keuzes, slimme combi’s 

   Hoe organiseren we ons als dorp? 
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Gastransitie 

Dorpsraad 

Loenen 

Lomivé 

Industriekern 
Eerbeek 
Loenen 

Veluwonen 

Gemeente 
Apeldoorn 

Alliander/ 

Liander 

Loenen 
Energie 

Neutraal 

Duurzame 
projecten 

Loenen  

Inwoners 

Loenen 



• Loenens energieoverleg (Juni) met alle stakeholders in gesprek: wie wil zich 
aanmelden om de bewoners van Loenen te vertegenwoordigen?  

• Dank voor u komst 

• Voor vragen : loenenenergie@gmail.com 

 

 

Alleen ga je snel, samen komen we verder!  

Afsluiting 
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Contact gegevens 

 
Loenen Energie Neutraal  

loenen.energie@gmail.com 
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